
   اجلمهورية العربية السورية  

     جملس التعليم العايل     
  / ٣٨٣القرار رقم /

  مجلس التعليم العالي 
    والئحته التنفيذية ٢٠٠٦) لعام ٦بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم (

املنعقـــدة بتـــاريخ  ٢٠١٠/٢٠١١) للعـــام الدراســـي ٢٠وعلـــى مـــا أقـــره جملـــس التعلـــيم العـــايل يف جلســـته رقـــم (
٢٤/٨/٢٠١١    

  يقرر ما يلي:
وتعديالته املتضمن أسس التحويل  ١٦/٦/٢٠٠٦) تاريخ ٦٦تضاف إىل قرار جملس التعليم العايل رقم (-١المادة

  وتغيري القيد يف اجلامعات احلكومية  القواعد اآلتية :
  ):٢٠٠٦/ لعام ٦٦عاة األسس املعتمدة بقرار جملس التعليم العايل رقم /مع مراالتحويل املماثل ( -أوالً            

 -البعــث-تشــرين -حلــب –يســمح بالتحويــل املماثــل بــني كليــات فــروع جامعــات ( دمشــق  - ١
وفرعــي الرقــة واحلســكة يف جامعــة الفــرات) للطــالب املقبــولني بنتيجــة املفاضــلة العامــة ومفاضــلة 

 التعليم املوازي وملرة واحدة فقط.

للطــالب املقبــولني بنتيجــة املفاضــلة العامــة واملفاضــلة اخلاصــة بأبنــاء احملافظــات الشــرقية ســمح ي - ٢
احلســـكة) وملـــرة  -ديـــر الـــزور -بالتحويـــل املماثـــل بـــني كليـــات جامعـــة الفـــرات وفروعهـــا ( الرقـــة

 واحدة فقط.

يســـــمح للطـــــالب املقبـــــولني علـــــى حســـــاب املقاعـــــد املخصصـــــة للكليـــــات املفتتحـــــة يف فـــــروع  - ٣
البعــث) بالتحويــل املماثــل بــني هــذه الفــروع حصــراً  –تشــرين  –حلــب  –ت (دمشــق جامعــا

 وملرة واحدة.

 ):٢٠٠٦/ لعام ٦٦مع مراعاة األسس املعتمدة بقرار جملس التعليم العايل رقم /(تغيري القيد  -ثانياً           

بتغيـري قيـدهم للطالب املقبولني بنتيجة املفاضلة اخلاصة بأبناء احملافظات الشـرقية يسمح  -١
فر احلـد األدىن املعلـن عنـه للـدرجات اإىل كليات اجلامعات األخـرى وفروعهـا يف حـال تـو 

 لفئة بقية احملافظات يف مفاضليت التعليم العام أو املوازي.

يســمح للطــالب املقبــولني علــى حســاب املقاعــد املخصصــة للكليــات املفتتحــة يف فــروع  -٢
بتغيــري قيـــدهم إىل كليــات اجلامعـــات البعـــث)  –تشــرين  –حلـــب  –جامعــات (دمشــق 

فر احلد األدىن املعلن عنه للدرجات لفئة بقية احملافظات يف ااألخرى وفروعها يف حال تو 
 مفاضليت التعليم العام أو املوازي.

الفـــــرات)  -تشـــــرين البعـــــث –حلـــــب  -يســـــمح للطـــــالب املســـــجلني يف جامعـــــات (دمشـــــق  - ٣
املفاضـلة العامـة أو املـوازي بتغيـري قيـدهم  بنتيجـة ٢٠١٢-٢٠١١وفروعها قبل العـام الدراسـي 



إىل كليـات فـروع اجلامعــات يف حـال حتقـيقهم لشــرط القبـول يف الكليـات املــراد التغيـري إليهــا يف 
فر احلـــد األدىن املعلـــن عنـــه للـــدرجات لفئـــة بقيـــة احملافظـــات يف ايف اجلامعـــة وتـــو  معـــام تســـجيله

 القيد. مفاضليت التعليم العام أو املوازي يف عام تغيري

 
  
 

إىل أحد أقسام  ٢٠١٢-٢٠١١يسمح للطالب الراغبني بتغيري قيدهم يف العام الدراسي  -٤
الفرنسية) يف كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية يف اجلامعات  –اإلنكليزية  -اللغات (العربية

احلكومية وكلية اإلعالم يف جامعة دمشق وفق األسس املعتمدة يف قواعد التغيري دون 
  النظر إىل موضوع االختبار. 

  يعامل الطالب يف حال تغيري القيد معاملة الطالب املستجد جلهة اختيار اللغة. -٢المادة
  هذا القرار من يلزم لتنفيذه. يبلغ -٣المادة

  ٢٥/٨/٢٠١١دمشق يف           
  رئيس جملس التعليم العايل                                                                                              

  وزير التعليم العايل                                                                                                  
                                                                                              

  عبد الرزاق شيخ عيسى الدكتور                                                                                           
 


